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Geachte raad- en burgerleden,
Graag informeren wij u middels deze Raadsinformatiebrief over een aantal belangrijke
ontwikkelingen aangaande het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf (hierna: RVML).
Fusering met Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken
Het Algemeen Bestuur van het RVML heeft op 8 november jl. het besluit genomen om tot een
fusie te komen met het andere Veiligheidshuis in Brabant Noordoost, Veiligheidshuis ’sHertogenbosch e.o. De afgelopen jaren zijn de werkwijze van de beide veiligheidshuizen
geüniformeerd en is de samenwerking geïntensiveerd door o.a. gedeeld management en de
eerste stappen tot de vorming van één team, waardoor nog meer expertise en ervaring
gebundeld kan worden over de domeinoverstijgende aanpak van complexe casuïstiek op het
snijvlak van zorg en veiligheid. Deze ontwikkelingen hebben de weg geplaveid voor de stap
naar een fusie met één bestuur en één begroting. In 2018 zullen alle consequenties in kaart
worden gebracht die de fusie met zich meebrengt, met de intentie om per 1 januari 2019 tot een
formele fusie te komen.
Overdracht taken op gebied van nazorg aan ex-gedetineerden naar gemeenten
Voor een aantal gemeenten voerde het veiligheidshuis ook taken uit op het gebied van nazorg
aan ex-gedetineerden. Voor de gemeente Boekel gold dit niet, in de gemeente Boekel zijn deze
taken altijd lokaal uitgevoerd. Inmiddels heeft het Veiligheidshuis voorgesteld om conform het
landelijk kader Veiligheidshuizen en de afspraken met betrekking tot de werkwijze van de drie
Veiligheidshuizen in Oost-Brabant, de taken op het gebied van de nazorg aan ex-gedetineerden
over te dragen van het RVML naar de gemeenten. Deze overdracht moet er toe leiden dat
gemeenten hun taken efficiënter kunnen uitoefenen. Het betreffen namelijk vooral
gemeentelijke taken op het gebied van inkomen, werk en zorg. Mede naar aanleiding van de
decentralisaties in het sociaal domein is het zwaartepunt steeds meer in de gemeentelijke
(zorg)taken komen te liggen, voortvloeiend uit de Participatiewet en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Uitvoering en (beleids)regie daarvan ligt bij gemeenten, i.c. deels bij wijkteams.
Aangezien de gemeente Boekel deze taken niet had uitbesteed, verandert dit voor de
gemeente Boekel niet.
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